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Zomer 2020

Blommetaal



Heide op Texel
Op blz.4 van deze Blommetaal vind u een artikel over de
heide op Texel
 
Alle foto`s van Texel (ook de voorpagina)zijn gemaakt door
Eelco Tuinstra
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Van het bestuur
 
Beste lezers en lezeressen van de “Blommetaal”,
 
 
In tegenstelling tot voorgaande jaren leek het er op dat we
dit jaar weer een beetje een gewone Nederlandse zomer
zouden hebben, zonder al te veel extreme weersomstan-
digheden. In augustus echter kregen we te maken met een
lange hittegolf en droogte. 
 
Tevens zijn we al sinds maart in de ban van de wereldwijde
corona pandemie. Als leden van Groei en Bloei hebben de
meesten van ons een tuin, waardoor we waarschijnlijk iets
minder het gevoel hebben gehad het hele voorjaar opge-
sloten te hebben gezeten. Maar toen in het begin van de
zomer de regels om naar buiten te kunnen weer iets werden
versoepeld was dat wel een verademing.
 
Helaas hebben we ook het droeve bericht dat ons actieve
lid en oud bestuurslid Klaske Schaap-Postma is overleden.
Een I.M. vind u elders in dit blad.
Ook is ons oud-lid Antje Swart overleden. Zij is vele jaren
actief geweest als vrijwilligster en heeft ook met het
bloemschikken haar sporen verdiend.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe met dit ver-
lies.
 
Door de corona-crisis zijn de laatste activiteiten van het
afgelopen winterseizoen niet doorgegaan. Ook de lezingen
welke we voor het komende periode hadden gepland zullen
we waarschijnlijk moeten cancelen. De eerstvolgende bij-
eenkomst is dan de jaarvergadering op 16 februari 2021.
Hiervan zult u middels de nieuwsbrieven op de hoogte
worden gehouden.

 
Wat wel doorgaat zijn de bloemschikcursussen, die medio
september weer van start gaan. Deze kunnen we corona-
proof organiseren. We hebben echter maar 2 groepen; deze
groepen, groep 1 en 2 zullen les krijgen van de docentes
Ilona Oostenveld en Lies Zwaagstra. Zij geven elk 4 lessen
aan de ene groep en 4 lessen aan de andere groep. Ook
zullen de docentes de opdrachten op elkaar afstemmen.
Voor het volgend seizoen hopen we daarnaast dan ook
weer een groep voor beginners te kunnen organiseren.
Mocht u belangstelling hebben voor het bloemschikken, er
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Maar ook kunt u bij
interesse wel eens een kijkje nemen bij een bloemschikles,
na overleg met onze coordinator Annie de Jong, tel.
0623286372 of via anniedejong@ziggo.nl

 
Uiteraard hebben we als bestuur niet bijeen kunnen komen
voor een vergadering, zodat we de meeste afspraken via
de mail en teleefonisch moesten doen. Dit is natuurlijk wel
mogelijk, maar je kunt moeilijk even "brainstormen" over de
plannen voor de toekomst. Zo ligt er nog een plan om het
60-jarig jubileum te vieren. Wanneer er leden zijn die een
leuk idee hiervoor hebben, kunnen zij contact opnemen met
een van de bestuursleden.
 
Ook is er dan nog een andere crisis, dat is die van het
bestuur. Er zijn op dit moment 4 bestuursleden, dit is er één
te weinig. Mocht u informatie willen wat het bestuurswerk
inhoudt, ook dan kunt u terecht bij een van de bestuursle-
den.

 
Wij hopen u, zodra de omstandigheden het toelaten, weer
te ontmoeten bij een van onze activiteiten.
 
 
Het bestuur.
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Heide op Texel
De meesten van jullie weten wel dat ik al jaren een gedeel-
te van mijn vakantie doorbreng op het eiland Texel. De
duinen, het strand, de zee , het bos maar ook de heide
velden zijn daarbij mijn favoriete plekjes.
 
Na de lange extreem droge periode  (april  tot augustus
2018) zag ik dat heel veel heide op de duinen dood was
gegaan.
 
Zwarte “vlekken “wat dode heide bleek te zijn kenmerkten
deze duinen . Het waren met name de hoog gelegen hei-
deplanten op de meest zonnige kanten van de duinen die
het niet overleefd hadden . Je snapt wel  dat door extreem
veel zon en geen water deze planten het op die plekken
super moeilijk hebben.
Ik vroeg me in  augustus 2018 werkelijk af of de natuur in
staat zou zijn deze schade te herstellen .
 
 In 2019 hebben we weer met een lange droge en warme
periode gehad waardoor het herstel  alleen maar bemoeilijkt
werd.

 
Ook dit jaar 2020 kennen we weer een aantal droge perio-
des maar ook een extreem warme periode begin augustus.
Het weer wordt grilliger en je ziet dat natuur, in dit geval de
heide , zich daar op aanpast.
De heide lijkt te verschuiven van de hoge droge zonnige
kanten van de duinen naar de minder zonnige en dus 
minder warme en lager gelegen plekken op de duinen . Dat
is ook logisch want als er regen valt blijft deze het langst
beschikbaar voor de blanten op de lager gelegen gebieden.

 
 Op de toppen  van de duinen zien we nog steeds de
zwarte dode takken van de heide die in 2018 en 2019 het
loodje gelegd hebben maar gelukkig zien we op steeds
meer mooie heide ontstaan die dan ook nog eens veel
vroeger in het jaar gaat bloeien.
Ook zag ik diverse plekken op Texel waar de grond is ge-
plagd. Hierbij wordt een laagje grond afgeschept waardoor
er andere soorten en planten een kans krijgen . Bij deze
andere soorten planten horen dan weer diverse nieuwe
insecten waardoor Texel steeds meer bio-diversiteit krijgt.
 
Hans van Wieren
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In Memoriam Klaaske Schaap -
Postma
Geboren: Gauw: 15 augustus 1945
Overleden: Tirns: 7 juli 2020
 
 
“Betrokkenheid”
 
 
Betrokken was Klaske bij de mensen om haar heen. Be-
trokken was Klaske bij alles wat gedaan moest worden om
de vereniging Groei & Bloei in stand te houden. Op het laatst
had ze zich nog beschikbaar gesteld als penningmeester
van de studiegroep: De Dotters.
 
Al in 2007 zat Klaske als bestuurslid bij Groei & Bloei Sneek
e.o. en was altijd actief bij het regelen van de bloemschik-
cursussen. Dit heeft zij een aantal jaren gedaan. Daar
hoorde destijds ook een winkeltje bij met bloemschikmate-
rialen en dat had Klaske thuis.
 
Daarnaast hield ze erg van tuinieren en eenmaal per jaar
werden er stekjes geruild bij de familie Vijge.
 
in Offingawier en zorgde Klaske hier voor koffie en thee met
iets lekkers. Daar maakte ze dan ook nog een verslag van
voor de Blommetaal. Het liefst deed ze dit in het Fries, haar
Memmetaal.
 
 

In 2011 werd Klaske gekozen als penningmeester en dat
heeft ze 5 jaar met veel plezier gedaan. Klaske probeerde
ook binnen de vereniging de zaken op een prettige manier
te laten draaien en ging zelfs naar mensen toe als er pro-

blemen waren. Ze trad niet erg op de voorgrond, maar deed
op een avond van Groei & Bloei wel haar woordje als dit
nodig was. Natuurlijk in het Fries. Deze avonden werden
altijd door haar bezocht. Ook met tuinexcursies was ze
altijd van de partij en daar kon ze echt van genieten.
 
Ook de activiteiten voor Groei & Bloei waren voor haar erg
belangrijk.  Zo heeft ze een aantal jaren geholpen met het

bloemwerk voor de Vlootschouw aan het begin van de
Sneekweek. Op de jaarlijkse fancyfairs in de Veemarkthal,
waar Groei & Bloei ook een stand had was ze van het begin
tot het eind aan het bloemschikken. Klaske zorgde dan voor
heel veel materiaal en dan zat haar auto vol. Die auto zat
ook vol toen ze ging bloemschikken in het Scheepvaartmu-
seum om samen met de Dotters het museum in kerstsfeer
te brengen. Haar invalidenparkeerkaart was daarbij weg-
gegleden en dat kostte haar bijna een fikse boete.
 
In de tijd van bloemschikwedstrijden heeft ze zich ook
kunnen bewijzen, al was er eerst een drempel om hieraan

mee te doen. Met veel liefde voor natuurlijke materialen had
Klaske een eigen manier van werken. Na haar overlijden
hebben een aantal Dotters voor haar een grafstuk gemaakt
helemaal in haar stijl.

We zullen haar missen; haar fleurige aanwezigheid en
vooral haar betrokkenheid.
 
We wensen haar kinderen, kleinkinderen  en allen die haar
lief waren heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Het aanleveren van copy voor de
Blommetaal.
Hallo lezers en lezeressen van de Blommetaal. Wij zijn
heel erg blij met jullie input en de copy. Leuke tuin- of
groen gerelateerde verhalen zijn erg welkom en ook
bijbehorende foto`s.
 
Graag de volgende regels in acht nemen:
 
Verhalen (Tekst) als “Platte tekst “of als Word bestand
aanleveren.Foto,s altijd los bijvoegen , dus niet in een
Word dokument plakken. 
 
De volgende Blommetaal zou verschijnen in november
2020 echter i.v.m. de Covid-19 maatregelen hebben we
geen activiteiten op de kalender staan. De rvolgende
Blommetaal zal begin 2021 verschijnen.
 
Copy aanleveren voor 15 december 2020
 
 
Bedankt voor uw copy!
Hans van Wieren
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Mijn tuin in de spotlight
 
Op de eerste plaats enkele gegevens over onze tuin. Voor
stadse begrippen hebben we een ruime tuin voorzien van
een grasveld met rondom borders en naar de buren toe een
rij bomen.
 
Ruim 40 jaar geleden zijn we hier komen wonen. Nadat
onze zoons gingen studeren ben ik me meer op het tuinie-
ren gaan toeleggen. Intussen ben ik al meer dan 20 jaar lid
van Groei & Bloei. Daardoor begon ik me meer toe te leggen
 op het bloemschikken en ook de tuin kreeg steeds  meer
aandacht.

 
Op de eerste plaats spreekt mij de cottagetuin erg aan.
Diverse planten, waarbij het natuurlijke aspect belangrijk is.
 De tuin is niet strak opgebouwd en vogels en een egel
hebben ook een plekje. Ook heb ik bewust gekozen voor
bloemen, welke insecten en bijen aantrekken. Als de laven-
del en de Veronicastrum bloeien zwermen bijen en vlinders
hier in grote aantallen rond. Een klein insectenhotel wordt
dan ook goed gebruikt.
 
Onze tuin heeft elk jaargetijde een ander gezicht. Ieder
seizoen heeft zijn eigen struiken en bloemen, waardoor tot
december er wel iets te zien is in de tuin. Het gebruik van
kleur is voor mij belangrijk. Ook de kleuren geel en oranje
spreken mij erg aan. Combinaties van bladvormen zorgen
ook voor afwisseling. Door de jaren heen heb ik een ruime
verscheidenheid aan vaste planten verzameld. Op diverse
tuinreizen van Groei & Bloei ga je steeds meer op zoek naar
specialiteiten. Ook de kennis van mensen als wijlen de heer
R. Ypma was erg belangrijk; hij had een enorme planten-
kennis.
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Naast vaste planten gebruik ik ook eenjarigen en zaai ik
bepaalde soorten elk jaar. Deze zorgen voor een extra
accent. Vooral dit jaar hebben diverse planten uitbundig
gebloeid en juist in deze coronatijd zorgt het werken in de
tuin voor ontspanning en voldoening.
 
Hierbij heb ik een aantal foto’s gedaan, welke in het afge-
lopen halfjaar zijn gemaakt.
 
Ik geef de spotlight door aan:
 
Coob Zeeman
 
 
Uulkje Bonsma
 
 
----------------------------------------------------------------------------
Graag text en foto`s separaat uiterlijk aanleveren voor de
volgende  uitgave.
----------------------------------------------------------------------------
 

Aanmelden voor digitale
nieuwsbrief
Wilt u snel op de hoogte gehouden worden van nieuwe
activiteiten en/of mededelingen van onze afdeling ?
 
Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbief . 
 
Graag een mailtje sturen naar groei.sneek@ziggo.nl met
daarop de vermelding "aanmelden Nieuwsbrief"
 
Het bestuur
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Greensales Balk
 
 
De herfst zit er weer aan te komen ,
Dit is de juiste  tijd om alles weer te gaan planten .

 
Op dit moment zijn de siergrassen op zijn mooist !
 
We hebben een enorm assortiment sier grassen staan .
 
Naast siergrassen hebben we ons groencentrum vol staan

met vele soorten tuinplanten.
 
 
Op zoek naar planten , we hebben deze staan of kunnen
deze t voor u bestellen.
 
 
Tot ziens bij Greensales balk !
Tsjerkepaed 2
8571 RS Harich
 

De  Blommetaal (ook) digitaal
ontvangen?
Hallo lezers van de Blommetaal,
 
Wij ,redatie en bestuur, zijn enorm trots op onze Blomme-
taal. We hopen dan ook dat deze door onze leden goed
gelezen word. U ontvangt op dit moment de Blommetaal op
papier of digitaal.
 
Graag zouden we uw mening willen over de maniet van
toezending.
 
Als u de toezending van de Blommetaal wilt wijzigen willen
we u vriendelijk vragen ons een mailtje te sturen met een
van de volgende texten:
 
Graag ontvang ik de Blommetaal ook digitaal !
of 
Graag ontvang ik de Blommetaal alleen digitaal !
of 
Graag ontvang in de Blommetaal op papier in plaats
van digitaal !
 
 
Graag ook uw naam en lidmaatschapsnummer (staat
op uw pasje) vemelden
 
Bedankt voor uw medewerking!
groei.sneek@ziggo.nl
 
 

rabobank.nl/sneek-zwf

Wij geloven in de kracht van verenigingen. Graag helpen we om ambities te

realiseren waar we kunnen. Dat doen we niet alleen met geld, maar ook

door het inzetten van onze kennis en ons netwerk.

Rabobank: sponsor van uw vereniging

óók voor uw
vereniging

Wij doen mee 
uit passie
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Wandeling langs mooie bomen in
Sneek
In de vorige Blommetaal stond een berichtje  over wande-
lingen in Sneek, langs de vele mooie bomen die in de stad
en omgeving staan. Samen met mijn man heb ik een paar
van deze wandelingen gemaakt. Het zijn leuke routes met
inderdaad mooie bomen.

 
Hierbij een kort verslag van één van de langste wandelingen
door de wijken Oudvaart, De Domp en de Stadsfenne, totaal
10 km. Wij zijn niet bij de start in het Rasterhoffpark gestart,
zoals in de routebeschrijving vermeld, maar bij de zwaluw-
til in de wijk Pasveer, dicht bij ons huis.  Wij liepen langs de
vijver en volgden het pad richting Frittemaleane/Pasfear-
dyk.
 

Onderweg kwamen we mooie beuken, treurwilgen, iepen,
elzen en eiken tegen. De verschillende bomen staan goed
in de routebeschrijving aangegeven. Via een stukje rond-
weg, kwamen we terug in de wijk Pasveer.
 
Bij de boerderij aan de Seine staan mooie moeraseiken,
maar ook zagen we een prachtige rode kastanje, die vol in
bloei stond, maar niet op de route werd vermeld. Zie foto.
 Via de Seine kwamen we in wijk De Oudvaart, waar we
langs laurierwilgen, moeraseiken, ruwe berken en Cana-
dapopulieren (langs de Oudvaart, zie foto) wandelden.

Via de wijk De Domp kwamen we aan bij de Houkesloot,
waar we de genoemde beuken, Japanse sierkers, moeras-
cypres en de bijzondere essen (zie foto) hebben opgezocht
en bewonderd. Hierna gingen we richting Rasterhoffpark.
We zijn echter niet naar het park gegaan, maar hebben de
route terug genomen, richting wijk de Oudvaart waar we
ook waren gestart. Deels kwamen we weer langs dezelfde
paden en wegen en dus ook langs dezelfde bomen.
 

Niet omschreven, maar wel door ons opgemerkt de vele
volop in bloei staande meidoorns. Die waren op dat moment
prachtig. Mede door het mooie weer hadden we een leuke
middag. De andere wandelroutes hebben we nog niet ge-
daan (er zijn er in totaal 7) maar dit gaan we zeker nog doen.
 
Tryntsje Kooistra
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Toastjes met eetbare bloemen als
feestelijke versiering...
 
Toastjes lenen zich er uitstekend voor om een eetbaar
bloempje als extraatje toe te voegen voor “Het oog wil ook
wat “.
Bloemen op de maaltijd dwingen af dat je anders naar je
voeding kijkt en toastjes eet je doorgaans als je samen met
anderen even gezellig zit te genieten.
Dat zijn de uitgelezen momenten omdat even met extra
toewijding uit te voeren.
 

 
Het moge duidelijk zijn dat we uitsluitend eetbare bloemen
gebruiken van biologische afkomst. Niet alle bloemen
hebben dat label maar de mogen niet met gif behandeld
zijn en een natuurlijke groei is het allerbeste.

 
Bij vaste planten geven we aan dat als je deze planten al
jaren in je tuin hebt staan, je daar ongestoord wel wat
bloemen van kunt scoren.
Wil je eetbare eenjarigen gebruiken dan kun je deze of bi-
ologisch kopen of zelf zaaien met biologisch zaad.
Er zijn speciale kwekerijen die zich gespecialiseerd hebben
in planten die op natuurlijke wijze kunnen en mogen
groeien.

 
Deze toastjes (zie foto), kregen bloemen of bloemblaadjes
van komkommerkruid (Borage), Vlambloem (Phlox), Viool-
tjes (Viola), Tijm (Thymus) en rozen (Rosa).
 
Enkele bladeren van de Oost-Indische kers( Tropaeolum
majus) stonden gezellig op het bord. Overigens zijn de
bladeren van deze eenjarige ook fantastisch om in een
maaltijd te gebruiken. Fijn gesneden door een salade of op
het laatste moment aan een warme maaltijd toegevoegd.
Oost-Indische kers smaakt enigszins peperachtig.
 
 
We moeten het ons zelf maar extra gezellig maken in deze
bijzondere tijden.  Daarom geven we vele handreikingen
via de nieuwsbrief “Het Wilde Genieten”.
 
Anneke Bleeker

 
Meer informatie op www.project7--blad.nl
en mail anneke@project7-blad.nl
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Nieuwe leden
De volgende personen zijn lid geworden van het lande-
lijke tijdchrift Groei en Bloei en daarmee ook van onz
afdeling.
Namens het bestuur van harte welkom en we hopen u
te zien bij een van onze aktiviteiten.
 
Mevr. J.J. Schippers Heeg
Mevr. C.W. Smits  Sneek
Mevr. A.Piersma  Balk
Mevr. C. Kappe Oudemirdum
Mevr. E.w. Pijst - van Keulen  it Heidenskip
Mevr.J.H. Tjalsma Sneek
Hr. P. Karssen Hemelum
Mevr. I. Rijssenbeek  Idskenhuizen
Hr. L.J. Sluitman Oudemirdum
Mevr. J.J. Tapking- Brugman   Oppenhuizen
Mevr. A.Zwart Rijs
 

Preig wonen op een plek waar je je thuis voelt. 
Daar maken we ons sterk voor. Daarom doen 
we meer dan het aanbieden van betaalbare, 
comfortabele woningen. We werken samen met 
organisaies op het gebied van wonen, zorg, welzijn 
en leebaar heid. Ons doel is: voor iedereen een 
passende woon plek in een aangename buurt.

We hebben woningen in en om Drachten, Franeker, 
Heerenveen, Joure en Sneek.

helemaal 
je eigen 
plek

helemaal je eigen plekwww.accolade.nl

Schotland: Inverewe  Garden
Tijdens de extreme hitte van augustus 2020 kon je soms
met weemoed terugzien naar vorig jaar. In juni hebben we
toen een reis gemaakt naar Schotland. Met het vliegtuig
naar Edinburgh en daar verder met de bus. Een tocht door
een stukje Schotland met veel aandacht voor oude cultuur,
maar ook indrukwekkende natuurgezichten. Op een van de
laatste dagen hebben we een bezoek gebracht aan Invere-
we Garden. Voordat we er naar toe reden gingen we eerst
een bezoekje brengen aan een drogisterij om een middel
tegen de midges,  beruchte steekvliegen, welke daar veel
voorkomen.
 
Inverewe Garden werd meer dan 100 jaar geleden opge-
richt. Het ligt op dezelfde breedtegraad als Moskou en
Hudson Bay, maar heeft een uniek tuinmicroklimaat dank-
zij de effecten van de Golfstroom. Hier groeien bomen en
planten van over de hele wereld. Zeldzame Wolledi- den-
nen, Californische sequoia’s en een fantastische collectie
rododendrons uit China, Nepal en India.

 
 
Himalayaklaprozen en Tasmaanse eucalyptus zijn enkele
soorten van de grote diversiteit van planten. Terrassen
gelegen aan het water met een grote diversiteit aan planten
in diverse kleuren zorgen voor een speciale tuinbeleving en
lijkt niet te passen in het Schotse landschap. Een heel
tuinteam is alle dagen bezig om deze tuinen goed te onder-
houden.
 
De tuin en het bijbehorende landgoed zijn eigendom van
de National Trust for Scotland. In 1862 is dit aangelegd door
Osgood Mackenzie op een landgoed gekocht door zijn
moeder. Zijn visie was om zoveel mogelijk speciale planten
te kweken. Dit bereikte hij tot aan zijn dood in 1922. De
huidige tuin beslaat ongeveer 20 hectares en heeft meer
dan 2500 exotische planten en bloemen. Daarnaast is er
800 hectare land beheerd voor recreatie en behoud. Al met
al was deze tuin een bezoekje waard.
 
Uulkje Bonsma
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Bestuur en commissies
Bestuur:    
Voorzitter Vakant   
Penningmeester dhr.P. Bonsma 0515-432265 ubonsma@hotmail.com
Secretaris mw.T.Kooistra 06-26828714 lkooistra@home.nl
alg.bestuurslid mw.A. de Jong 06-23286372 anniedejong@ziggo.nl
alg.bestuurslid mw.A.Vissers 0515-335660 anna.e.vvdv@gmail.com

Bankrekening G&B NL49RABO0113401000   

Commissies:    
Tuinkeuringen dhr. C.Hollander 0515-795036 ceeshollander1@gmail.com
 mw.H.Dragt 06-30864363 dragt01@live.nl

Bloemschikken mw.A. de Jong 06-23286372 anniedejong@ziggo.nl

Excursies dhr. W. Snapper 0515-417864 fam.snapper@hetnet.nl
Excursies mw.B.J.M Flapper-Mous 0514-604188 berthaflapper@live.nl

Bankrekening NL98SNSB0914105442  t.a.v Excursies W.Snapper

Redactie: dhr. H.van Wieren 0515-414363 groei.sneek@ziggo.nl

Afdelingswebsite: mw. B .Schreuder 06-25376921 groei.sneek@ziggo.nl
 dhr.H van Wieren 06-21234276 groei.sneek@ziggo.nl

Toastjes  met eebare bloemen 
 
Zie blz.10 van deze uitgave

www.editoo.nl


